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JAUNAS, DROŠĀKAS 
EIRO* BANKNOTES

Jaunā 20 € banknote ir trešā Eiropas sērijas banknote. Šī banknote ir nozīmīgs banknošu ražošanas 
tehnoloģijas sasniegums, jo tajā iestrādāts papildu novatorisks pretviltošanas elements – hologramma  
ar portreta logu.  Aplūkojot banknoti pret gaismu, logs kļūst caurskatāms un tajā banknotes abās pusēs 
redzams Eiropas portrets. Portrets ietverts arī ūdenszīmē. Eiropa ir grieķu mitoloģijas tēls un mūsu 
kontinenta nosaukuma izcelsmes avots.

Gluži kā jaunajā 5 € un 10 € banknotē, jaunajā 20 € banknotē iestrādāts smaragdzaļš skaitlis.  Visi šie 
jauninājumi vēl vairāk apgrūtina jaunā izlaiduma eiro banknošu viltošanu un vairo uzticēšanos mūsu 
valūtai.

Eirosistēmas, ko veido ECB un eiro zonas valstu centrālās bankas, pienākums ir nodrošināt eiro banknošu 
integritāti, regulāri uzlabojot to pretviltošanas elementus, tādējādi vēl vairāk apgrūtinot to viltošanu. Līdzīgi 
kā jaunās 5 € un 10 € banknotes, jaunā 20 € banknote iespiesta uz kokvilnas papīra, jo eiropiešiem patīk 
tradicionālā sajūta, kāda rodas, aptaustot papīra naudu.1

Šodien eiro lieto 338 milj. eiropiešu 19 dažādās Eiropas valstīs.  Ticība eiro, kas sevi pierādījis kā uzticamu 
pasaules valūtu, tos vieno un padara stiprākus.

Laika gaitā Eirosistēma pakāpeniski nomainīs visas pirmā izlaiduma eiro banknotes. Jaunā 5 € banknote 
nonāca apgrozībā 2013. gada 2. maijā, bet jaunā 10 € banknote – 2014. gada 23. septembrī. 2015. gada  
24. februārī Eiropas Centrālā banka publiskos jauno 20 € banknoti, un tā tiks laista apgrozībā eiro zonā 
2015. gada 25. novembrī.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar ECB un Eirosistēmas valstu centrālo banku preses 
dienestiem (sk. 12. lpp.).  Visaptveroša informācija par visām eiro banknotēm pieejama interneta vietnē 
www.jaunas-eiro-banknotes.eu.

1 Eiro zonā organizēto fokusgrupu dalībnieki norādīja, ka vēlas saglabāt jaunajām banknotēm tādu pašu tekstūru kā pirmā izlaiduma banknotēm.

* ES tiesību aktos noteiktais vienotās valūtas nosaukums ir euro.
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Tāpat kā visas esošās eiro banknotes, jaunā 20 € banknote būs spēcīgs eiro zonas iedzīvotāju integrācijas 
simbols. Līdzīgi kā uz pirmā izlaiduma banknotēm, kas nonāca apgrozībā 2002. gadā, arī uz Eiropas sērijas 
banknotēm attēloti dažādu periodu arhitektūras stili, kā arī tilti un Eiropas karte.  Visi šie elementi ir 
simbols tam, ka valūta vieno cilvēkus visā eiro zonā.

Jaunās 20 € banknotes hologrammā redzamais logs ir liels banknošu ražošanas tehnoloģijas sasniegums. 
Tāpat kā smaragdzaļais skaitlis, tas ir daudzu intensīvu pētījumu un attīstības gadu rezultāts. 

Pašlaik apgrozībā ir vairāk nekā 17 mljrd. eiro banknošu, kuru kopējā nominālvērtība ir aptuveni  
1 000 mljrd. eiro. Eiropas sērijas banknotes ieviestas ar mērķi saglabāt cilvēku uzticēšanos eiro 
banknotēm, turpinot uzlabot to drošību.

EIRO CIEŠĀK VIENO 
338 MILJONUS EIROPIEŠU
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20 € BANKNOTE

EIROPAS SĒRIJAS 20 € BANKNOTE
ATŠĶIRĪBA

ReverssAverss

PIRMĀ IZLAIDUMA 20 € BANKNOTE

Uz jaunajām banknotēm joprojām redzami pirmā izlaiduma banknošu laikmetu un stilu motīvi un izmantotas tās pašas 
dominējošās krāsas, taču uzlaboto pretviltošanas elementu dēļ veiktas nelielas pārmaiņas. Tāpēc tās arī viegli atšķirt no pirmā 
izlaiduma banknotēm. Eiro banknošu dizaina atjaunināšana tika uzticēta neatkarīgam banknošu dizaina autoram no Berlīnes 
Reinholdam Geršteteram (Reinhold Gerstetter). Tagad uz banknotēm attēlotas arī valstis, kuras pievienojušās ES kopš 
2002. gada. Piemēram, Eiropas kartē redzama Malta un Kipra, valūtas nosaukums – eiro – rakstīts ne vien latīņu burtiem un 
grieķu burtiem, bet arī kirilicā, un ECB nosaukuma saīsinājums parādās deviņos – nevis vairs tikai piecos – lingvistiskos variantos.

Averss Reverss
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  Atšķirība 
 
Kreisajā un labajā malā iestrādātas īsas reljefas līnijas.

Papīra pārbaude ar tausti. Aptaustiet banknoti!  Tās papīrs ir ciets un stingrs.
Reljefs iespiedums. Galvenais attēls, uzraksts un lielais nominālvērtības skaitlis liekas biezāks.

Hologramma. Pagroziet banknoti! Sudrabotajā joslā banknotes labajā malā redzama banknotes nominālvērtība un eiro simbols €.

Tāpat kā pirmā izlaiduma banknotes, arī Eiropas sērijas banknotes var viegli pārbaudīt, tās  APTAUSTOT,  APSKATOT un PAGROZOT.

VIEGLI PĀRBAUDĪT  

 1  PĀRBAUDE AR TAUSTI

 3   APSKATE SLĪPĀ LEŅĶĪ

   
– Hologramma ar portreta logu

 Logā netālu no hologrammas augšējās  
malas redzams Eiropas portrets.  
Banknoti pagrozot, logā ap banknotes 
nominālvērtības skaitli kļūst redzamas  
arī daudzkrāsainas līnijas. Banknotes  
reversā logā parādās daudzkrāsaini 
nominālvērtības skaitļi.

Atšķirība  
 – Smaragdzaļš skaitlis  
 
Šis spīdošais skaitlis rada  
kustīgas gaismas efektu,  
kas pārvietojas augšup un  
lejup. Skaitlis arī maina  
krāsu no smaragdzaļas uz  
tumši zilu.

Ūdenszīme. Apskatiet banknoti pret gaismu! Kļūst redzams blāvs attēls, kurā saskatāms banknotes nominālvērtības skaitlis un pamatattēls.

Atšķirība  
 – Ūdenszīme ar portretu 
 
Redzams arī Eiropas portrets.

  
– Hologramma ar portreta logu

Aplūkojot pret gaismu, banknotes augšējā  
malā hologrammā ietvertais logs kļūst 
caurskatāms un tajā banknotes abās pusēs 
redzams Eiropas portrets.

 2   APSKATE

Averss Reverss
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EIROPA – 
PRINCESE LOGĀ 

Būtisks tehnoloģijas sasniegums 

Visā pasaulē uz banknotēm tradicionāli izmantoti portreti. 
Pētījums rāda, ka cilvēki viegli atpazīst sejas. Lēmumu jaunajās 
banknotēs atainot grieķu mitoloģijas tēlu Eiropu pieņēma tāpēc, 
ka no tās mūsu kontinents ieguvis savu nosaukumu.

Šeit izmantots portrets, kas attēlots uz kādas vāzes Luvras 
muzejā Parīzē.  Vairāk nekā 2000 gadu vecā vāze sākotnēji atrasta 
Itālijas dienvidos. Jaunajās 20 € banknotēs izmantota jauna 
tehnoloģija, lai nepieredzētā veidā attēlotu Eiropu, to novietojot 
hologrammā skaidri saskatāmā portreta logā.

Aplūkojot pret gaismu, logs kļūst caurskatāms un tajā banknotes 
abās pusēs redzams Eiropas portrets. Banknoti pagrozot, aversā 
ap nominālvērtības skaitli kļūst redzamas daudzkrāsainas līnijas, 
bet reversā – daudzkrāsains nominālvērtības skaitlis.  Tas ir jauns 
banknošu ražošanas tehnoloģijas sasniegums, kas vēl vairāk 
apgrūtina banknošu viltošanu.
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BŪTISKĀKIE FAKTI  
PAR EIROPAS SĒRIJAS BANKNOTĒM

Piemērotas cilvēkiem ar redzes traucējumiem 
Visas eiro banknotes veidotas pēc principa, ka, jo augstāka banknotes nominālvērtība, jo tā lielāka, tādējādi cilvēki ar redzes 
traucējumiem var banknotes attiecīgi sakārtot savā maciņā.  Tā kā Eiropas sērijas izstrādes posmā notika sadarbība arī ar 
lietotājiem, kam ir redzes traucējumi, banknotēs tika iestrādāti elementi, kas dod šiem lietotājiem iespēju drošāk izmantot 
banknotes. Piemēram, aversā redzamie lielie burti ir tumšāki, un gar banknotes malām iestrādātas sataustāmas zīmes. Uz 
Eiropas sērijas banknotēm saglabātas tās pašas dominējošās krāsas, kādas ir pirmās sērijas banknotēm, taču krāsas ir spilgtākas, 
lai dažādu nominālvērtību banknotes būtu vieglāk atšķiramas.

 Eiropas sērijas banknotēs iestrādāti jauni un uzlaboti 
pretviltošanas elementi, kas nodrošina labāku aizsardzību  
pret viltojumiem.

 Jaunā izlaiduma eiro banknotes tiek ieviestas pakāpeniski 
vairāku gadu laikā pieaugošā secībā. Jaunā 5 € banknote nonāca 
apgrozībā 2013. gadā, bet jaunā 10 € banknote – 2014. gadā. 
2015. gada 25. novembrī šīm banknotēm pievienosies jaunā 20 € 
banknote. Banknošu nominālvērtības nemainās: 5 €, 10 €, 20 €, 
50 €, 100 €, 200 € un 500 €.

 Precīzs pārējo nominālvērtību banknošu emisijas laiks tiks 
paziņots vēlāk.

 Eiropas sērijas izstrādē bija iesaistīti banknošu iekārtu ražotāji 
un citi piegādātāji, ļaujot tiem sagatavoties jauno banknošu 
ieviešanai.

 Lai izlietotu atlikušos krājumus, vienlaikus ar jaunajām 20 € 
banknotēm joprojām tiks laistas apgrozībā arī pirmā izlaiduma 
20 € banknotes. Visu nominālvērtību abu izlaidumu banknotes 
būs apgrozībā vienlaikus.

 Diena, kad pirmā izlaiduma eiro banknotes pārstās būt 
likumīgs maksāšanas līdzeklis, tiks izziņota ļoti savlaicīgi.  Tomēr 
pirmā izlaiduma banknotes vienmēr saglabās vērtību, un tās bez 
laika ierobežojuma varēs apmainīt jebkurā Eirosistēmas 
nacionālajā centrālajā bankā.
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20 € banknotes informācijas kampaņas galvenais mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un skaidrās  
naudas apstrādes iestādes ar jaunajām banknotēm un to pretviltošanas elementiem.

INFORMĀCIJAS KAMPAŅAS 
LAIKA PLĀNOJUMS

Eiro banknošu attēli
Eiro banknošu attēli ir elektroniski aizsargāti. Organizācijām, kurām ir likumīgs iemesls pavairot eiro banknošu attēlus, jāpieprasa 
neaizsargāti attēli. Lai iegūtu šādus attēlus, lietotājam vispirms jāparaksta konfidencialitātes deklarācija, ko var saņemt, sūtot 
pieprasījumu uz e-pasta adresi info@ecb.europa.eu.
Sīkāka informācija pieejama www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.lv.html.

Tiešsaistes sacensību "Tetris® Jaunā 20 € banknote"2 atklāšana.
2015. gada  
5. februāris 

Banknošu iekārtu ražotājiem un citiem piegādātājiem paredzētās 20 € partnerības 
programmas atklāšana Eirosistēmas seminārā Romā.

2015. gada  
6. februāris  

Jaunās 20 € banknotes publiskošana Eiropas Centrālajā bankā Frankfurtē.
2015. gada  

24. februāris  

Jaunā 20 € kļūst pieejama banknošu iekārtu ražotājiem un citiem piegādātājiem, lai tie varētu 
laikus pielāgot savas iekārtas un aprīkojumu. 

2015. gada  
februāris–marts 

Centrālās bankas nosūta komercbankām, policijai, tirdzniecības palātām, profesionālām 
federācijām u.c. iestādēm publikācijas par jauno 20 € banknoti. 
Tiešsaistes apmācības rīku Knowledge of Banknotes ("Zināšanas par banknotēm")  
un Euro Cash Academy ("Eiro skaidrās naudas akadēmija") atjaunināšana interneta vietnē 
www.jaunas-eiro-banknotes.eu.

2015. gada  
maijs

Brošūras par jauno 20 € banknoti tiek nosūtītas uz 3 milj. tirdzniecības vietu eiro zonā. 
2015. gada  
oktobris

Tiešsaistē var sākt aplūkot filmas par jauno 20 € banknoti.
2015. gada  

oktobra beigas 

Jaunās 20 € banknotes laišana apgrozībā.
2015. gada  

25. novembris 
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Eirosistēma pieliek daudz pūļu, lai nodrošinātu, ka sabiedrība un skaidrās naudas apstrādātāji ir labi informēti, kā atpazīt viltotu 
banknoti. Tā arī nodrošina, lai skaidrās naudas apstrādes iekārtas spētu droši noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

ECB arī cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju (kura ir atbildīga par informācijas sniegšanu saistībā ar eiro monētu viltojumiem), kā arī 
valstu policijas dienestiem, Eiropolu un Interpolu. Pret viltojumiem iespējams efektīvi aizsargāties, arī pienācīgi informējot sabiedrību 
par jaunajām banknotēm.

EIRO BANKNOŠU 
AIZSARDZĪBA 

Efektīvi viltojumu novēršanas pasākumi

No apgrozības izņemto viltoto eiro banknošu skaits (2002–2014)

550 000

500 000

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

1/
20

02

2/
20

13

1/
20

14

2/
20

14

2/
20

02

1/
20

03

2/
20

03

1/
20

04

2/
20

04

1/
20

05

2/
20

05

1/
20

06

2/
20

06

1/
20

07

2/
20

07

1/
20

08

2/
20

08

1/
20

09

2/
20

09

1/
20

10

2/
20

10

1/
20

11

2/
20

11

1/
20

12

2/
20

12

1/
20

13



10

PARTNERĪBAS PROGRAMMA 

 organizēs virkni jaunās 20 € banknotes laišanai apgrozībā 
veltītu informatīvu pasākumu un akciju;

 sagatavos elektroniskos materiālus un iespiedmateriālus par 
jaunajām banknotēm 23 oficiālajās Eiropas Savienības valodās,  
lai palīdzētu partneriem informēt attiecīgās mērķa grupas;

 pēc banknotes publiskošanas no 2015. gada februāra vai 
marta nodrošinās jauno 20 € banknošu pieejamību testēšanai 
pie banknošu iekārtu ražotājiem un piegādātājiem, kā arī iekārtu 
pielāgošanai banknošu iekārtu izmantotāju telpās.

Banknošu iekārtu ražotājiem un citiem piegādātājiem jāsāk 
iekārtu sagatavošana pielāgojumiem pēc iespējas agrāk. 
Banknošu apstrādes un autentiskuma noteikšanas iekārtu 
lietotājiem arī jāsazinās ar iekārtu piegādātājiem vai ražotājiem, 
lai sāktu gatavot iekārtas to pielāgošanai. Plānojot banknošu 
apstrādes un/vai banknošu autentiskuma noteikšanas iekārtas 
iegādi, lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju, lai uzzinātu, vai tā ir 
pielāgojama jaunajām banknotēm.

ECB interneta vietnē (www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/
cashhand/devices/html/results.lv.html) pieejami to banknošu 
autentiskuma noteikšanas un banknošu apstrādes iekārtu 
saraksti, kuru spēju atpazīt jauno 5 € un 10 € banknoti oficiāli 
pārbaudījušas Eirosistēmas centrālās bankas. Pēc turpmākām 
Eirosistēmas centrālo banku veiktām iekārtu pārbaudēm saraksti 
tiks atjaunināti, lai atspoguļotu 20 € banknotes atpazīšanu. Šie 
saraksti tiks publicēti interneta vietnē 2015. gadā.

Lai palīdzētu banknošu iekārtu ražotājiem un piegādātājiem 
sagatavoties jaunās 20 € banknotes laišanai apgrozībā, Eiropas 
Centrālā banka un Eirosistēmas nacionālās centrālās bankas 
sniegušas papildu atbalstu, izplatot informāciju un nodrošinot 
jauno banknošu pieejamību testēšanas mērķiem jau pirms  
to ieviešanas. Tās izveidojušas arī visaptverošu partnerības 
programmu.

Tāpat kā programmai, ko izveidoja sakarā ar jauno 10 €  
banknoti 2013. gadā un kas apvienoja vairāk nekā 300 industriālo 
partneru visā Eiropā, šīs programmas mērķis ir nodrošināt 
savlaicīgu banknošu apstrādes iekārtu un ierīču sagatavošanu. 

Tā kā 20 € banknote ir viena no apgrozībā visbiežāk sastopamajām 
banknotēm, Eiropas sērijas banknošu partnerības programma 
tiks paplašināta, ietverot citas profesionālas organizācijas, 
piemēram, banku asociācijas vai struktūras, kas var nodrošināt 
ECB materiālu izplatīšanu sabiedrībā. 

Partnerības programma saistībā ar jauno 20 € banknoti tika 
uzsākta Romā, Banca d’Italia rīkotā Eirosistēmas seminārā  
2015. gada 6. februārī. Programma banknošu iekārtu ražotājiem 
un piegādātājiem, kā arī klientiem un lietotājiem piedāvā plašu 
izglītojošu rīku un materiālu klāstu, no kuriem vairākums 
pieejams visās ES oficiālajās valodās.

Partnerības programmas ietvaros ECB un Eirosistēmas 19 valstu 
centrālās bankas veiks šādus konkrētus pasākumus:

 sniegs informāciju par skaidrās naudas apstrādes un 
autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanu tā, lai tās 
pieņemtu jaunās banknotes;
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Banca d’Italia                     Romā rīko
Eirosistēmas semināru
banknošu iekārtu ražotājiem
un piegādātājiem.

Brošūras par jauno 20 € banknoti tiek
nosūtītas 3 milj. tirdzniecības vietu eiro zonā.

Jaunā 20 € banknote tiek
laista apgrozībā visā
eiro zonā.

 

Jaunās 20 € banknotes tiek
nodotas iekārtu ražotājiem un
piegādātājiem, lai tie varētu
pielāgot banknošu apstrādes un
autentiskuma noteikšanas iekārtas.

ECB Frankfurtē
publisko jauno 20 €
banknoti.

Paziņojums 
presei

Paziņojums 
presei

Paziņojums 
presei

  
25.

MŪSU
NAUDA

novembris

februāris

februāris
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SVARĪGĀKIE AR JAUNO 20 € BANKNOTI  
SAISTĪTIE DATUMI
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